
Mål
Det er ball og kopp ... Få ballen opp i koppen.

Gjør som kortet sier og behold kortet.

Den første som får 3 kort, vinner!

Viktig
Ikke drikk av Cuponk-koppen.  
Du må aldri ha væske i den.

Ferdig med å spille?

Sett I/O-bryteren på koppen på O. Spillet slår seg

av etter 15 minutter hvis det ikke brukes. Et rødt

lysbånd blinker hvert 15. sekund for å minne deg

på at spillet fremdeles er på.

Oppbevaring

 • Du må ALDRI sette bort dette spillet.

 •  Stueplanter og diverse møbler

følger ikke med. Du får det du

ser under Innhold. 
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BYTTE BATTERIER
1.  Pass på at bryteren under koppen står på O.
2.  Løsne skruen til batterirommet og ta bort lokket.
3.  Sett inn 3 AAA-batterier. Pass på at + og – stemmer.

4.  Skru på lokket til batterirommet igjen.

VIKTIG: INFORMASJON 
OM BATTERIER
Vennligst oppbevar denne informasjonen for fremtidig 
referanse. Batterier bør settes inn av en voksen person.

Batterier må du levere inn separat på et mottak for 
resirkulering. De skal ikke kastes sammen med vanlig 
husholdningsavfall.

 ADVARSEL:
1.  Følg alltid instruksjonene nøye. Bruk kun batterier som 

er merket, og vær nøye med å sette dem riktig inn med 
+ mot + og – mot –.

2.  Bland ikke sammen nye og gamle batterier, eller vanlige 
batterier (karbon-sink) med alkaliske batterier.

3. Fjern utladede eller fl ate batterier.
4.  Ta ut batteriene om produktet ikke skal brukes på 

en stund.
5. Ikke kortslutt strømforsyningsenheten.
6.  Om produktet skulle forårsake eller bli berørt av 

elektroniske forstyrrelser, skal det holdes unna andre 
elektroniske produkter. Tilbakestill (slå av og på igjen, 
eller ta ut og sett inn batteriene igjen) om nødvendig.

7.  BRUK IKKE OPPLADBARE BATTERIER. LAD ALDRI OPP 
ANDRE TYPER BATTERIER.
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Innhold

• 2 Cuponk-baller • 1 elektronisk Cuponk-kopp

• 1 rampe av papp • bunke med 30 trikskort (5 rampetriks-

kort, 5 blanke trikskort, 20 Cuponk-standardtrikskort)

Montering

1. Sett rampen rundt koppen.

2. Sett tappen i sporet.

3.  Plasser rampen så den hviler på kanten av koppen.
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REGLENE I
KORTHET

1. Trekk et kort

2. Gjør skuddet
 - Greide du det? Behold kortet

 - Bommet du? Neste spiller prøver

3.  Den første spilleren som får 3 

kort, VINNER!

4. Gjenta

5. Skjønner? Bare gjør det!

Klargjøring

1.  Bland bunken med trikskort og legg den med

bildesiden ned. Dette er trekkebunken.

2.  Skru spillet på – sett I/O-bryteren i bunnen

av koppen på I.

3.  Bestem hvem som skal skyte først, so
m nummer to, 

nummer tre osv. Skyt alltid i denne rekkefølgen.

Slik spiller dere

Når det er din tur

1. Snu det øverste trikskortet.

Du har
dette antallet 

forsøk på
skuddet.
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Hvis kortet ikke viser en sprett, 

trenger du ikke sprette ballen

før du får den i koppen.

Men du kan hvis du vil. 
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2.  Først blir dere enige om hvor langt unna 

koppen du må stå for å utføre skuddet.

 Utfør skuddet.

3. Greide du det?

 JAAAA!

 Legg trikskortet foran deg og behold det.

 Den neste spilleren trekker et nytt trikskort.

 NEEEI!

  Den neste spilleren prøver på trikset du trakk. 

De samme reglene gjelder – den som greier det, 

beholder kortet. Hvis hun eller han bommer, 

prøver neste spiller.

Hvis du snur et blankt kort, 

fi nner du på ditt eget triks.

 •  Hvis INGEN greier skuddet, og trikskortet 

kommer tilbake til deg, snur du et nytt trikskort 

og begynner igjen.

Vinne

Den første spilleren som får 3 trikskort, vinner.

Avansert spill

 •  Gå gjennom hele triksbunken. Den som får

fl est kort, vinner. 

 • Kombiner skudd for å lage nye triks.

Hvis kortet viser én eller fl ere 

sprett, utfører du skuddet med 

dette antallet sprett.

Andre måter å spille på

 •  Bruk de 5 blanke kortene til å lage skudd som er

perfekte for det stedet du spiller på, eller din personlige

stil. Imponer venner og fans – lag fantastiske triks og

ta dem opp på video som bevis. 

 •  Få det enklere en stund ved å la tilbehøret være

på under hele spillet.

 •  Hvis du har mer enn ett tilbehør, kombinerer 

du alle trikskortene du har, og lager en Super 

Cuponk-bunke.

 • Lag dine egne regler!
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Hvis rampen brukes i trikset,

fester du den til koppen

(se side 1). 


